
ــع - ذكــــرت هــيــئــة رقــابــيــة  ــواقـ وكـــــاالت ومـ
عــاملــيــة، أن الـــشـــركـــات املــرتــبــطــة بــالــعــمــات 
اإللــكــتــرونــيــة ســيــجــري إخــضــاعــهــا لــقــواعــد 
بهدف منع إســاءة استخدام عمات رقمية 
مثل »بتكوين« لغسل أمــوال، وذلــك في أول 
مـــحـــاولـــة تــنــظــيــمــيــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 

لتقييد قطاع يتنامى سريعًا.
الدولية  املــالــي  العمل  مجموعة  وطلبت 
ملكافحة  30 عاما  قبل  أنشئت  التي  )فاتف( 
ــراف  ــوال، مــن الــــدول تــشــديــد اإلشـ ــ غــســل األمـ
ــمــــات الـــرقـــمـــيـــة ملــنــع  ــعــ عـــلـــى بـــــورصـــــات الــ

استخدام تلك العمات لغسل أموال.
ويــعــكــس هـــذا الــتــحــرك مــن »فــاتــف« التي 
تضم دوال تتراوح من الواليات املتحدة إلى 
األوروبــيــة،  املفوضية  مثل  وهيئات  الصني 
قلقًا مــتــزايــدًا بــني الــوكــاالت الــدولــيــة إلنفاذ 
الـــقـــانـــون مـــن أن الـــعـــمـــات الــرقــمــيــة يــجــري 
مــن متحصات  أمــــوال  اســتــخــدامــهــا لغسل 

الجريمة.
وذكــــــــرت فــــي بــــيــــان أن الــــــــدول ســيــجــري 
إجــبــارهــا عــلــى الــتــســجــيــل واإلشــــــراف على 
الـــشـــركـــات املـــرتـــبـــطـــة بـــالـــعـــمـــات الــرقــمــيــة، 
مــثــل الـــبـــورصـــات والــقــائــمــني عــلــى حــراســة 
ـــن ســيــتــعــني عــلــيــهــم إجـــــراء  ــذيـ األصـــــــــول، الــ
فحوص مفصلة بشأن الزبائن واإلباغ عن 

الصفقات املشبوهة.
يأتي ذلك في وقت أثارت خطة »فيسبوك« 
»ليبرا«  الرقمية  عملتها  إلطــاق  الطموحة 
مخاوف حقيقية بشأن الخصوصية، حيث 
أنها قد تكون أكثر  املنتقدين  يعتبر بعض 
أشكال التجسس انتهاكًا وخطورة التي قد 
تعمد إليها عماق التكنولوجيا األميركية.

وتمثلت الــخــطــوة األخــيــرة الــتــي أقــدمــت 
ــوك« فـــــي إطــــــــاق الــعــمــلــة  ــبــ ــســ ــيــ عـــلـــيـــهـــا »فــ
الــرقــمــيــة »لــيــبــرا« بــالــتــعــاون مـــع 27 شــركــة 
ــــرى، بــيــنــهــا شـــركـــات عــمــاقــة مــثــل »بـــاي  أخـ
بــال« و»مــاســتــركــارد« و »فــيــزا« و »أوبـــر« و 

»سبوتيفاي«.
وأثــارت هذه الخطوة انتقادات وشكوكا 
ــال الــتــكــنــولــوجــي،  ــجــ ــي املــ ــن الـــعـــامـــلـــني فــ مــ
خصوصا مع تاريخ »فيسبوك« في تسريب 
الشخصية للمستخدمني ألطراف  البيانات 
ثــالــثــة، وفــضــائــحــهــا الــكــبــيــرة مــثــل فضيحة 

»كامبريدج أناليتيكا«.
ويــقــول مــؤلــف الــكــتــاب الـــذي اقتبس منه 
سوشيال  )ذي  االجتماعية«  »الشبكة  فيلم 
مــيــديــا(، بــن مــزريــتــش، إن رؤيــة »فيسبوك« 
لعملية إطاق العملة الرقمية )ليبرا( تعتمد 
على أن املستخدمني سيشترون هذه العملة 
بأموالهم الحقيقية ثم ينفقونها على السلع 

والخدمات في عالم اإلنترنت.
ويــنــبــغــي أن يــكــون إرســـــال »لــيــبــرا« إلــى 

الــنــاس عــبــر تطبيقات »فــيــســبــوك«، مــثــل و 
»اتساب« و »ماسنجر«، أمرًا سها.

ــيـــرة فــي  ــغـ ــذه الـــعـــمـــلـــيـــة صـ ــ وســــتــــكــــون هــ
ــر، بــحــســب  ــبــ ــة، لــكــنــهــا ســتــصــبــح أكــ ــبــــدايــ الــ
مــــزريــــتــــش، بـــحـــيـــث ســـتـــصـــل إلــــــى مــرحــلــة 

يصعب العيش من دون حساب »ليبرا«.
وعــنــدمــا تــصــل إلــــى تــلــك املـــرحـــلـــة، وإلـــى 
جــانــب مــا يــتــوافــر مــن مــعــلــومــات وبــيــانــات 
ــــوك«  ــبـ ــ ــــسـ ــيـ ــ »فـ ـــ ــ قـــــدمـــــهـــــا املـــــســـــتـــــخـــــدمـــــون لـ
وتطبيقاتها، ستصبح األمور أكثر خطورة، 
املالية  بياناتهم  املستخدمون  إذ سيضيف 
هذه املرة إلى »فيسبوك« وشقيقاتها، ولهذا 
الــرقــمــيــة  املــنــتــقــدون للعملة  الــســبــب اعــتــبــر 
ــبــــر أشــــكــــال الــتــجــســس،  ــديــــدة أنــــهــــا أكــ الــــجــ

وأكثرها خطورة.
ويــعــتــقــد مــزريــتــش أن الــحــافــز واملــحــرك 
وراء »ليبرا« عميق جــدًا، ويدخل في صلب 
مفهوم شركة »فيسبوك«، ونوايا مؤسسها 
زوكـــربـــيـــرغ بــالــســيــطــرة لــيــس عــلــى حياتنا 

االجتماعية فحسب بل على كل شيء آخر.
ــقــــول »فـــيـــســـبـــوك« عــــن »لـــيـــبـــرا« إنــهــا  وتــ
ــول الــعــالــم  ــ ــنــــاس حـ ســتــســاعــد مـــلـــيـــارات الــ
لديهم  وليس  ذكية  هــواتــف  يمتلكون  ممن 
حـــســـابـــات بــنــكــيــة )غـــالـــبـــيـــتـــهـــم فــــي الــهــنــد 
كيف سيتمكن  لكن  وإندونيسيا(،  والصني 
من  بنكية  لديهم حسابات  ليس  أشــخــاص 

شراء العملة الرقمية ليبرا؟
املؤكد أن عملية الشراء ستكون نقدا ومن 
خال تطبيقات »فيسبوك«، حيث سيصبح 
هناك »حساب ليبرا« الذي ستنتقل األموال 

من خاله عبر عالم اإلنترنت.
وبالنسبة ملزريتش فقد أصبح زوكربيرغ 
»يــجــســد مــؤســســة الــتــكــنــولــوجــيــا الــبــعــيــدة 
التي  البيانات  الكثير من  التي تشرف على 
ويعتقد  اإلنـــتـــرنـــت«،  عــلــى  الــنــاس  يحملها 
مزريتش أن البنوك الكبيرة تشعر بالخوف 
من عملة »ليبرا« وأنها قد تؤدي إلى إسقاط 
الــنــظــام املــصــرفــي الــعــاملــي، رغـــم أن الــنــظــام 
ــقــــرون، وتــصــر  ــر الــ املـــصـــرفـــي تـــطـــور عــلــى مـ
ا  البنوك الكبيرة على أن أيا منها ليس جزء

من الدائرة التأسيسية لعملة »ليبرا«.
وتــمــتــد الــشــكــوك إلـــى الــحــكــومــات، حيث 
يعتريها قلق كبير، إذ كيف يمكن ألي دولة 
واحــدة أن تنظم أو تشرف على عملة ليس 
على  استخدامها  يمكن  والــتــي  حـــدود،  لها 
الفور، من هاتف إلى آخر، وفي شركة ما زال 

يسيطر عليها رجل واحد؟
ــه إذا نجحت  ر مــزريــتــش مـــن أنـ

ّ
ويـــحـــذ

على  الفعلية  العملة  وأصــبــحــت  »لــيــبــرا« 
اإلنــــتــــرنــــت »فــــســــوف نـــحـــتـــاج إلـــــى وضـــع 
إيــمــانــنــا وثقتنا وأمــنــنــا املــالــي فــي أيــدي 

)فيسبوك(«.

تحذيرات من خطورة عملة »فيسبوك«

»ليبرا« تثير املخاوف... 
و»فاتف« تتعهد بالتصدي!
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رت من تداعيات القرارات الحكومية غير املدروسة 
ّ
حذ

شركات الصرافة: هل يقبل الكويتي 
العمل 6 أيام براتب 300 دينار؟ 

| كتب علي إبراهيم |

ــدًا ملـــــا نــــشــــرتــــه »الــــــــــراي«  ــيــ ـــأكــ تـ
ر رئــيــس 

ّ
ــي عـــــدد الـــجـــمـــعـــة، حــــــذ فــ

شــــركــــات  اتـــــحـــــاد  إدارة  ــلـــس  مـــجـ
الــــــصــــــرافــــــة، عــــبــــدالــــلــــه املــــــــــا، مــن 
القرارات الحكومية غير املدروسة 
ــى أنــهــا  ــ ــًا إلــ ــتــ ــاع، الفــ ــطــ ــقــ ــاه الــ تــــجــ
وعلى  عليه  سلبية  بصورة  تؤثر 

االقتصاد بشكل عام.
وأضــاف املا في كلمة له خال 
اجتماع لاتحاد بحضور ممثلي 
37 شركة من أصل 40 شركة عاملة 
ــديـــوان »بـــهـــمـــن«، أن  فـــي الـــســـوق بـ
القرارات الحكومية غير املدروسة، 
هدد 

ُ
نتج تحديات جديدة ت

ُ
بدأت ت

ــقــــطــــاع بـــالـــكـــامـــل،  ــة الــ ــراريــ ــمــ ــتــ اســ
مـــا يـــؤثـــر عــلــى بــيــئــة األعـــمـــال في 
املستقبلية  والتوجهات  الكويت، 
نـــحـــو الـــتـــحـــول إلـــــى مــــركــــز مــالــي 
واقــتــصــادي، وذلـــك نــظــرًا الرتــبــاط 
ــة تــدفــق  ــة بـــحـــريـ ــرافــ أعــــمــــال الــــصــ

األموال.
ولـــفـــت إلـــــى أن الــــــقــــــرارات غــيــر 
ــنـــظـــرة  املـــــبـــــاشـــــرة، تـــتـــمـــثـــل فـــــي الـ
الــــســــيــــاســــيــــة تــــــجــــــاه الـــــوافـــــديـــــن 
واســـتـــخـــدامـــهـــم مـــن قــبــل الــبــعــض 
االنتخابية«  املعارك  في  »حطب  كـ
مـــن دون وعـــي أو تــنــبــه لــخــطــورة 
ذلـــــك، وعـــــدم مـــحـــاولـــة االســـتـــفـــادة 

منهم كقوى اقتصادية.
وأبــــــــــدى املـــــــا اســــتــــغــــرابــــه مــن 
تــضــارب املــواقــف تــجــاه الــوافــديــن 
مـــع خــطــط الـــكـــويـــت االقــتــصــاديــة 
 »كــيــف 

ً
اإلســتــراتــيــجــيــة، مــتــســائــا

نــعــمــل عـــلـــى اســـتـــقـــطـــاب كـــفـــاءات 
ومــســتــثــمــريــن مـــن الــــخــــارج؟ وفــي 
الوقت ذاته تصدر بصورة يومية 
إجــراءات وتصريحات عن قوانني 

لتقليص أعداد الوافدين«.
وتـــســـاءل املـــا »كــيــف ُيــعــقــل أن 
يأتي أحدهم إلى الكويت، ويكون 
كفاءة نادرة، أو مستثمر لديه من 
األفــكــار الــخــاقــة مــا يسهم برفعة 
خطأ  وبسبب  اقتصاديًا،  الكويت 
مــتــعــمــد يتم  ــــروري وارد، وغــيــر  مـ

إبعاده مباشرة؟«.
ــى أن »ربـــــــط قـــــــرارات  ــ ونـــــــوه إلــ
إصـــــــدار رخـــــص الـــقـــيـــادة بـــحـــدود 
لــلــراتــب يــضــع قــيــودًا على  معينة 

حرية التنقل لدى الوافدين، ناهيك 
عــن رفـــع مــعــدالت الـــرســـوم عليهم 
بــأضــعــاف مــضــاعــفــة، مــا يقلل من 
مـــعـــدالت إنـــفـــاقـــهـــم، وهــــي عــوامــل 
في  تحفظهم  نحو  تدفع  إضافية 
ــا يــؤثــر  اإلنــــفــــاق االســـتـــهـــاكـــي، مــ
عــلــى قــطــاعــات الــتــجــزئــة بــصــورة 
ــي األســـــــــاس  ــ ــ مــــــبــــــاشــــــرة، وهـــــــــي فـ
شـــركـــات كــويــتــيــة تــعــود أربــاحــهــا 

للمواطنني«.
وتطرق املا إلى نسب التكويت 
فــــي شــــركــــات الــــصــــرافــــة، إذ بـــات 
ــول إلـــى  ــالــــوصــ ــًا بــ ــزمـ ــلـ الــــقــــطــــاع مـ
وطنية،  عمالة  املئة  فــي   15 نسبة 
مقابل 85 في املئة للوافدين، وهو 
الـــقـــرار الــــذي تــم اســتــثــنــاء الــقــطــاع 
مــنــه ســابــقــًا، إال أنـــه بـــات مطلوبًا 

مرة أخرى.
وأشار إلى أن معدالت الرواتب 
فــي الــقــطــاع تــتــراوح بــني 250 إلــى 

300 دينار شهريًا، وهي أرقــام لن 
يــقــبــل بــهــا املـــواطـــنـــون، وزيــادتــهــا 
التكلفة  الـــحـــد تــضــاعــف  ــذا  عـــن هــ
على الشركات وتنهك ميزانياتها، 
ناهيك عن أن الكويتيني لن يقبلوا 
بالعمل على فترتني ملدة 6 أيام في 

األسبوع.
الــكــويــتــيــني  ــــي  ــولـ ــ »تـ أن  وأكـــــــد 
ــام الــعــمــل فـــي قـــطـــاع الــصــرافــة  ــ زمـ
والــتــعــامــل مـــع الــجــمــهــور يتطلب 
مـــهـــارات خــاصــة، إذ إن الــشــركــات 
تعنّي موظفني من نفس جنسيات 
لجهة  عليهم  للتيسير  عــمــائــهــا 
ــة ومــــعــــرفــــة األمـــــــاكـــــــن، فــلــن  ــغــ ــلــ الــ
تــجــد كــويــتــيــًا يــتــقــن لـــغـــات الــهــنــد 
األماكن  جميع  ويعرف  والفيلبني 
ــا، وهـــــــو مـــــا ســـيـــعـــيـــق ســيــر  ــهــ ــيــ فــ

العمل«.
ــبـــر نــــائــــب رئــيــس  ــتـ بـــــــــدوره، اعـ
االتـــحـــاد، طـــال بــهــمــن، أن اتــخــاذ 

الـــقـــرارات دون االســتــئــنــاس بــرأي 
ــقـــطـــاع ُيـــعـــد  ــلـ ــاد كـــمـــمـــثـــل لـ ــ ــحــ ــ االتــ
خـــروجـــًا عـــن الـــعـــرف املــعــمــول بــه، 
خصوصًا وأن االتحاد هو األدرى 
بحال القطاع وكافة األمور الفنية 

التي تتعلق بالشركات.
كـــافـــة  أن  إلــــــــى  بــــهــــمــــن  ولـــــفـــــت 
القرارات األخيرة في شأن شركات 
مــردود  ذات  بآثار  تدفع  الصرافة، 
اقتصادي سلبي على قطاع فاعل 
في الكويت، وله دور حيوي، إذ إن 
قــــرارات الــتــكــويــت واإلحــــال ترفع 
مـــن مـــصـــروفـــات الـــشـــركـــات، إذ لن 
يمكنها استقطاب كفاءات كويتية 
دينار   300 األعلى  بــرواتــب حدها 
شهريًا، وهو ما قد يجبرها على 
ــعــــدالت الـــــرواتـــــب بـــصـــورة  رفـــــع مــ
مــضــاعــفــة تــمــثــل تــكــلــفــة إضــافــيــة 
ــائــــج  ــتــ ــنــ ــى الــ ــ ــلـ ــ ــم تــــــؤثــــــر عـ ــهــ ــيــ ــلــ عــ

التشغيلية للشركات.
التكلفة اإلضافية  وأكــد أن تلك 
الــشــركــات إلــى  قــد تــدفــع بالنهاية 
ــة الـــتـــعـــويـــض مـــــن خـــال  ــاولــ ــحــ مــ
زيادة الرسوم الخاصة بالتحويل، 
والتي من املمكن أن ترتفع وهو ما 
ســيــؤثــر عــلــى حـــركـــة الــتــحــويــات 

وتدفقات األموال بصورة سلبية.
ــــوه بــهــمــن إلــــى أن »تــحــمــيــل  ونـ
القطاع ما ال طاقة له به، من خال 
ــفـــرض بــــصــــورة نــظــريــة  قــــــــرارات تـ
اعتبارا  وغــيــر مــدروســة ال تعطي 
لــلــتــحــذيــرات مــثــل فــــرض الــرســوم 
على تحويات الوافدين، لن يطول 
أثرها القطاع فقط، بل ستمتد إلى 

اقتصاد الدولة ككل«.

طالل بهمن 

جانب من االجتماع في ديوان »بهمن« 

عبدالله املال 

املال: البعض 
يستخدم الوافدين
»كحطب للمعارك 

االنتخابية«

كيف سنأتي بكفاءة 
أو مستثمر وبخطأ 

مروري عادي 
يتم تسفيره؟

بهمن: اتخاذ 
القرارات دون 

االستئناس برأي 
االتحاد خروج 

عن العرف 
املعمول به

أدنى مستوى 
للدوالر في 3 أشهر

ــرز - هــبــط  ــ ــتـ ــ ــيــــويــــورك - رويـ نــ
الـــدوالر إلــى أدنــى مستوياته في 
ــام ســلــة مـــن الــعــمــات  3 أشــهــر أمــ
متضررا من توقعات بأن مجلس 
ــيـــاطـــي االتـــــحـــــادي ســيــبــدأ  ــتـ االحـ
بينما  الــفــائــدة،  أســعــار  تخفيض 
ــى أعــلــى  صــعــد الــــني الـــيـــابـــانـــي إلــ
مستوى في 5 أشهر مقابل العملة 
األمــيــركــيــة مـــع تــنــامــي الــتــوتــرات 

بني الواليات املتحدة وإيران.
ودفع ضعف العملة الخضراء 
ــلـــى  ــلــــصــــعــــود إلــــــــى أعـ الـــــــيـــــــورو لــ
ــتـــوى فــــي 3 أشــــهــــر، ولــقــيــت  مـــسـ
ــة دعـــمـــا أيــضــا  ــ ــيـ ــ الــعــمــلــة األوروبـ
من بيانات أقــوى من املتوقع في 
فرنسا  الشركات في  شــأن نشاط 
وأملانيا. وواصل الدوالر خسائره 
لــثــالــث جلسة عــلــى الــتــوالــي منذ 
األميركي  املركزي  البنك  أشــار  أن 
أســعــار  أنـــه مستعد لخفض  إلـــى 
الفائدة في وقت الحق هذا العام.

وتــراجــع مؤشر الــــدوالر، الــذي 
يــقــيــس قــيــمــة الــعــمــلــة األمــيــركــيــة 
أمــــــــــــام ســـــلـــــة مــــــــن ســــــــت عــــمــــات 
منافسة، 0.44 في املئة إلى 96.205 
ــــى مــســتــوى لـــه مــنــذ 21  وهــــو أدنـ
اليابانية  العملة  وقــفــزت  مـــارس. 
ــة إلـــى  ــيــــويــ فــــي الـــتـــعـــامـــات اآلســ
الـــدوالر وهو  يــن مقابل   107.045
أعـــلـــى مــســتــوى لــهــا مــنــذ الــثــالــث 
مــــن يـــنـــايـــر قـــبـــل أن تــتــخــلــى عــن 
مــكــاســبــهــا وتــنــهــي الــجــلــســة با 

تغير يذكر عند 107.30 دوالر.

االتــــفــــاق  أن  يــــبــــدو   - ب  ف  أ   - بـــانـــكـــوك 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ املـــــعـــــروف بــــاســــم »الــــشــــراكــــة االقـ
ــذي تـــقـــوده الــصــني،  اإلقــلــيــمــيــة الــشــامــلــة« الــ
ويستثني الواليات املتحدة، سيصبح أكبر 
عدد  نصف  يربط  العالم  في  تجاري  اتفاق 
ــكـــان االرض ويــــكــــرس هــيــمــنــة بـــكـــني فــي  سـ

التجارة اآلسيوية.
وأطـــلـــق االتـــفـــاق عـــام 2012، وهـــو اتــفــاق 
تجاري بني الدول العشر األعضاء في رابطة 
»آسيان« إلى جانب الصني واليابان وكوريا 
والهند،  ونيوزيلندا  وأستراليا  الجنوبية 
حيث يربط نحو 3.4 مليار نسمة وسيكون 
في  الحر  للتبادل  اتــفــاق  أكبر  توقيعه  عند 
الــعــالــم، ومــن املــتــوقــع أيــضــًا أن يشمل نحو 

ربع الصادرات في العالم.

ويهدف االتفاق لكسر الحواجز التجارية 
وتــعــزيــز االســتــثــمــار ملــســاعــدة االقــتــصــادات 

الناشئة في اللحاق بركب بقية العالم.
ويـــقـــول املـــراقـــبـــون إن االتـــفـــاق ســيــكــرس 
هـــيـــمـــنـــة الــــصــــني عـــلـــى جــــــوارهــــــا، حـــيـــث ال 
مــنــافــســة تــذكــر مــن أمــيــركــا بــعــدمــا انسحب 
الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب مــن اتــفــاق تــجــاري 
املحيط  عبر  »الشراكة  باسم  عــرف  منفصل 
الهادئ« وكان سيصبح أكبر اتفاق تجاري 
بذريعة  واشنطن  انسحاب  لــوال  العالم  فــي 

أنه يسلب الوظائف األميركية.
ــات املــتــحــدة  ــ ــــواليـ لـــكـــن فــيــمــا تـــخـــوض الـ
فــإن مؤيدي  نزاعا تجاريا محتدما،  وبكني 
ــة االقــــتــــصــــاديــــة االقــلــيــمــيــة  ــراكــ اتــــفــــاق الــــشــ

الشاملة، يأملون بإنجازه في وقت قريب.

تقوده الصني ويستثني أميركا

»الشراكة االقتصادية« سيصبح
أكبر اتفاق تجاري في العالم

»الفيديرالي« قد 
ض الفائدة

ّ
يخف

50 نقطة
ــال  قـ  - - رويـــــتـــــرز  ــورك  ــويــ ــيــ نــ
خـــــــبـــــــراء اقــــــتــــــصــــــاديــــــون بـــبـــنـــك 
ــيـــركـــي »ســيــتــي  االســـتـــثـــمـــار األمـ
مــجــلــس  قــــــرر  إذا  إنــــــه  غـــــــــروب« 
االحـــتـــيـــاطـــي االتــــحــــادي خفض 
أسعار الفائدة األميركية الشهر 
املقبل، فإنه سيفعل هذا بخفض 

جريء قدره 50 نقطة أساس.
يتمسكون  أنهم  أكــدوا  لكنهم 
البنك  بــأن  األســاســي  بتحليلهم 
املـــركـــزي األمـــيـــركـــي لـــن يخفض 
تكاليف االقتراض على اإلطاق 
الـــبـــيـــانـــات  ظـــلـــت  إذا   2019 ــي  فــ
ــة  ــ ــــدرجـ ــة بـ ــ ــويــ ــ ــة قــ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ االقــ
كافية، وإذا لم تكن هناك نتيجة 
ــادثــــات الـــتـــجـــارة  إيـــجـــابـــيـــة ملــــحــ
بــني الــصــني والـــواليـــات املتحدة 
قمة  هامش  على  ستجرى  التي 
ــبـــوع  مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن األسـ

املقبل في اليابان.


